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1- 2001 EKONOM~KBUNALlMlNA
NASlL GEL~ND~?
Turkiye 2001 ylllnda qok derin bir
ekonomik bunallm yagamlgtrr. Bu aglr
bunallmln sosyal ve siyasal sorunlarl da
arttlrdlglnr biliyoruz. Ancak bunallmdan
q ~ k ~ g t asagllkll
,
ve kallcl bir istikrar
isteniyorsa, bunallma neden olan
unsurlarln iyi analiz edilmesi gerekir.
Oncelikle 2001 krizinin birdenbire ortaya
qkmadrg~,
Cumhurbagkanl
ile
Bagbakanln
tartlgmasl
ile
aqklanamayacak kadar derin oldugu
~ o iyi
k kavranmalrdlr.
2001 bunallmlnln ~ a l l g m ahayatlna
qok olumsuz etkileri olmugtur. Fakat
makro ekonomik dengelerin zaten
o l d u k ~ auzun zamandlr bozuk oldugu ve
2001 yllrna gelinceye kadar ~ a l l g m a
hayatlmlzda da ~ e g i t l i sorunlarrn
bulundugu gozden uzak tutulmamal~d~r.
Bir bagka deyigle hastallkll ve zaylf bir
bunye tehlikeli bir virusle n a s ~ lkolayca
komaya girebiliyorsa, "Turkiye ekonomisi
de 2001 ekonomik bunallml ile komaya
girmigtir." denebilir. Yani 2001 bunallmr
tek baglna bir etken olmamlg, zaten iyi
olmayan tabloyu daha da aglrlagtlrmlg
ve hastallklarl butun ~lplakllglylagozler
onune sermigtir.
1

Bunallmln patlak vermesinde, uzun
ylllar suren PKK ile mucadele ve 1999
ylllnda yagadlglmlz Agustos ve Kaslm
depremlerinin de biiyuk rolu vardlr.
Ancak bunlarln da oncesinde makro
ekonomik istikrarln saglanamaylgl
gelmektedirl.
Makro ekonomik istikrar, toplam arz
ve toplam talepte siirekli dalgalanmalar
yaratacak degigimlerin onlenebilmesine
baglldlr. Toplam talepteki degigme "talep
goku", toplam arzdaki degigme ise "arz
goku" olarak tanlmlanmaktadlr. Talep ve
arz goklal-I uretim ve istihdam duzeyini
uzaklagtlrarak
makul
oranlardan
ekonomik dalgalara yo1 aqar. Boyle
donemlerde . istikrar
oolitikalarlnln
uygulanmasl kaqlnrlmaz olur. Toplam
talep uzerinde para politikalarlnln onemli
etkisi oldugu i ~ i npara politikasl, istikrar~
saglamak iqin bagvurulan ilk araqtlr. Arz
goklarl ise ekonomide uretilen ma1 ve
hizmetlerin maliyetini etkilemek suretiyle
fiyatlar genel duzeyini yukarl ~ e k e yani
r
enflasyona yo1 aqar. Tarlmsal urunlerin
kltl~glvb. nedenlerle uretimin daralmasl,
petrol fiyatlarrnln art mas^, sendikalarln
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ucretler konusunda katr davranmalarr
arz goklarrna neden olabilir. Talep ve arz
goklarr sonunda uretirn, istihdam, faiz
oranlarr ve doviz kurlarr yeni dengeler
ararlar. Arz ve talep egitlendiginde denge
saglanrr. Ancak fiyatlar degigir ve bu
degigrne genellikle
fiyat art~glar~
geklinde sonuqlanlr.

Turkiye'de
Dengesizlikleri
Sorunlar

Makro Ekonomik
Yaratan
TemeI

-

Kaynaklarln Etkin
Kullanrlmamasr ve Yetersiz IJretim
Ulkemizin kaynaklarr ve nufusu
dikkate alrndrginda uretimi yetersizdir.

-

Ekonomik Buyumenin
istikrarslzllgr
Ilk-uq yrll~k biiyume donemlerinin
hemen ardrndan ekonomik biiyumede
ciddi diigug gozlenmektedir. 2001 yrlrnda
negatife diigrnugtiir.

-

DIS Bor~lanmanrnArtmasr

D I dengenin
~
saglanabilmesi iqin drg
kaynak aranmrg ve drg borq stogu onemli
olqude artmrgtrr.

-

Mali Kesim ile Reel Kesim
Araslnda Kopukluklar Olmasl ve
Sagl~ksrz
Finansal
Kesimdeki
Bijyijme
Yurtiqi tasarruflarrn yetersizligi ve
bunun sonucu olarak yetersiz sermaye
birikimi, guqlu bir finansal kesim
olugumunu
engellemigtir.
Kamu
bankalarr haksrz rekabet yaratmrg ve

serrnaye piyasasr fonlarr agrrlrklr olarak
kamu
aqrklarrnrn
finansrnanrnda
kullanrlrnigtrr.
Ban kalara
~ o k
yuklenilmigtir. Bankalar krsa vadeli
kaynaklarrnr uzun vadeli plase etmeye
zorlanmrglardlr. Son 10 yrll~kdonemde
doviz borqlanlp Turk lirasr plasman
yaparak kamu kesimini finanse etmeye
qalrgmrglardrr. Bu durum ciddi gekilde
kur riski, faiz riski ve likidite risklerini
arttrrmrgtrr.

-

Kamu A ~ ~ k l a r l n l nOran
Miktar Olarak Gok Artmasr

ve

Butqe harcamalarr iqinde faiz
harcamalarrnrn pay1 % 50'leri agm~gtrr.
Ozellegtirme, sosyal guvenlik reformu,
tarrm reformu, vergi reformu, kamu
geffaflrgl sorunlar~ qozulemedigi iqin
kamu borqlarinrn artrnasr kaqrnrlmaz
olmuptur.

-

Toplam istihdam iFinde Tarlm
Sektorunun Paylnln Du~uriilememesi
GSMH iqinde tarrm sektorunun pay1
azalmrg ama istihdam oranr toplam
istihdam iqinde hala yuksek kalmrgtrr.
Bunun nedenleri tarim sektorundeki
verimli olmayan uretim ile sanayi ve
hizmet kesimlerinde yeterli buyume ve
uretim artrg~nlnsaglanamayrgrdrr.

-

Siyasal istikrarslzllk ve S e ~ i m
Ekonomisi Uygulamalarr
Seqim ekonomisi butun dengeleri
bozmakta ve iq ve dig yatrr~rncrlariqin
belirsizlikler ve dolayrsryla tereddutler
yaratmaktadrr.

Deginilen sorunlarrn bir krsm~son
10-15 y~ldan beri, bir k ~ s mise
~ uzun
yrllard~rulkemizin gundemindedir. 2000
y111bag~ndauygulamaya konan istikrar
program1 kamu aq~klarrn~n
kontrolunu ve
enflasyonun
makul
duzeylere
qekilmesini hedeflemigtir. Bu program bir
yap~sal degigim
p r o g r a m ~ d ~ r ve
zorunludur.
bu zorunluluk
kabul
edilmezse program iqin gerekli toplumsal
uzlagma saglanamaz.
2001 krizinin patlak vermesi 2000
yrl~Nisan ay~ndailk sinyalleri vermigtir.
Zira yap~salreform qabalarr yavaglamrg
ve hatta durmug, nominal faizlerin
dugmesi iq talebi patlatmrg, ithalata
dayall
buyume
frenlenememig,
enflasyon artrg~ kur art~glndanyuksek
olunca Turk Lirasi agrrl degerlenmig ve
d ~ g denge
bozulmugtur.
Finans
kesiminde baglayan kriz, likidite sorunu
artan bankalarr vurmug, bankalar~nfaiz
maliyeti agrrr artmrg, bankalardan da reel
sektore yani uretim sektorune kriz dalga
dalga yay~lmrgt~r.Sonra 2001 Subat
devaluasyonu ile kriz tescil edilmigtir.
Genelde, faizlerin aglrr yukselmesi ve
doviz kurlar~ndaagrrl ve ani oynamalar
ekonomik kriz olarak degerlendirildigi
iqin, 2000-2001 y ~ l l a rkriz
~ ylllarl olarak
ortaya konmaktadrr. Oysa son iki y~ldaki
ekonomik tablo krizin q k t r g ~degil, iyice
derinlegtigi ve aq~kqatescil edildigi bir
donemdir.

11EKONOM~K BLINALIMIN
GALISMA YASAMINA ETKILER~
Ulkemizdeki qalrgma yagamlnrn bir
bagka ifadeyle endustri
iligkileri

sistemimizin, esas itibariyl~ igsizlik ve
enflasyonu yuksek, geligmesi oldukqa
zayrf, s ~ ksrk ekonomik krizler yagayan,
siyasi qalkant~larrn yogun, devletqiligin
yaygln oldugu bir ekonomik yap1 iqinde
yo1 almaya qaligt~g~
soylenebilir.
Bu sistemde, sendikal faaliyetler
ozellikle ucret konusuna odaklanm~g,
grev egilimi yuksek, kamu kesimindeki
orgutlenmesi daha kolay ve dolayrs~yla
daha yogun bir gorunum arzetmektedir.
Son y~llarda k a y ~ td ~ gekonomi
~
ve
enformal istihdam hrzla buyumugtur.
Buna ball olarak endustri iligkileri
sisteminden k a q ~ g egilimleri artm13,
haksrz
ve
hatta
kirli
rekabet
yayg~nlagmrgtrr. Endustri
iligkileri
sistemimizin zaten var olan yap~sal
sorunlar~ kriz nedeniyle daha da
ag~rlagmrgt~r.Cunku sistemin can
damar~ olan istihdam artrgr bir tarafa,
istihdam duzeyi azalm~g, igsiz saylsr
yukselmig bunlara yenilerinin eklenmesi
tehlikesi de artm~gtrr.
-Devlet lstatistik Enstitusu 2001 yrl~
Ill. Donem Hanehalk~ lggucu Anketi
sonuqlarrna gore igsiz sayrsl 2 milyona
y a k ~ n d ~ r At11
.
iggucu oranl % 14
civar~ndad~r.
Sadece bu rakamlar K a s ~ m
ve Subat krizlerinin yaklag~k750 bin igsiz
yarattrg~n~
gostermeye yeterlidir.

- lgsizlikte onernli pay1 olan nufus
art19 h ~ hala
z ~ 1.58 duzeylerinde olup,
biraz dugme egilimi gostermesine
ragmen hala yuksektir. Nufusumuzun
yagln
alt~ndad~r.
uqte
biri
14
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Cogunlugunu genqlerin olugturdugu
i~sizlerinyarlsl 25 yagrn alt1ndadlr.2

- Kasrm 2000 ve Subat 2001 krizleri
sonucu, 2000 yrlr sonlarrndan itibaren
buyume hrzl negatife donmug ve 2001
ylllnda CX3MH yaklaglk % 9 gibi bir
oranda gerilemigtir.

- 2001 ylll itibariyle tjzel stjktijr
yatlrlmlarlnda % 43 gibi qok bijyijk bir
oranda gerileme tahmin edilmektedir.

- Dunya rekabet gucu slralamas~nda
1994 ylllnda 47 ulke aras~nda31. s~rada
gorulen Turkiye, 2001 y ~ l ~ n d44.
a slraya
gerilemigtir.3
Sonuq olarak, ekonomik krizin
qal~gma hayat~na yanslmasr, pek qok
igyerinin kuqulmesi ve kapanmasr,
ihracatta azalma, yatlr~mlardagerileme,
sanayinin rekabet gucunun azalmas~,
vergi ve sigorta primlerinin odenmesinde
ciddi guqluklerin gorulmesi ve zaten var
olan igsizlik sorun~lnun daha da
ag~rlagmasrHeklinde yans~m~gtrr.
Devlet
lstatistik Enstitusu rakamlarrna gore
tamamen kapanan igyerleri bir tarafa
faaliyetlerine zorlukla devam eden
sanayi igletmelerinin net istihdam kaybr
% 12 olarak tespit edilmigtir. Reel sektor
igletmelerinin buyuk qogunlugu zararla
qal~gmakta ve finansal darbogaz
yagamaktadlr Kriz ortam~ndaigletmeler
uzerindeki yasal, mali ve idari yukler
yeterince
hafifletilememigtir.
SSK

2
3
4

primlerindeki artrg ve igsizlik sigortas~
yuku igverenlerin haklr gikayetlerine
neden olmaktadrr.
Bunal~mdamqlk~gyollar~aran~rken,
ekonomik durumun duzelmekte oldugu
ve krizin yak~nda agllacagl geklindeki
haber ve bilgiler sevindirici ve umit verici
olmakla
beraber
qok
ihtiyatlr
degerlendirilmeli Ve aglrl bir iyimserlige
yo1 aqmamalrd~r.Krizin patlak vermesi
n a s ~ l birdenbire olmad~ysa,y krizin
a ~ ~ l r n a s ~ da
n ~ nzaman alacag~ hiq
unutulmamal~ ve iyi haberler acl
gerqekler gormemizi engellememelidir.
Bunun iqin mevcut tabloyu qok iyi
anlamamlz zorunludur.
Krizin N e t l e ~ t i r d i g i C a l ~ ~ m a
Y a ~ a mFotograf~
~
Devlet lstatistik Enstitusu verilerine
gore ijlkemizde faal qalr~mayagamlnda
bulunan 100 kigiden yalnrzca 48 kigi
istihdam edilmektedir. lstihdam edilenler
iqinde kadrnlar yaklagrk % 30
oranrndadrr. Bu oranrn % 57.17 ise
ucretsiz aile igqisi durumundadlr. 2001
verilerine gore toplam istihdam iqinde
sanayi sektoru pay1 % 17.2'dir ve 1997
yllrndan beri sanayi sektorijnun istihdam
pay1 artmamaktadrr4.

- Cocuk isqiligi onemli bir sorun
olmaya devam etmektedir 2-1 yag
grubunda
,5
milyon
Cocuk
qallHmaktadlr.

Necdet KENAR, MERCEK, Ozei say1 (Ocak 2002), s. 29.
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-

ig piyasaslnda 1 milyon civarlnda
kaqak igqinin istihdam edildigi tahmin
edilmektedir.

e

-

Kaylt dlglllk Ve enformal sektorijn
yayglnllgl, duguk kaliteli igler, duguk
ucretler, saglrks~zve guvenlikten yoksun
qallgma kogullarl, ipsizlik, yoksulluk ve
sosyal
dlglanrnayl
beraberinde
getirmektedir.
-

- Nufusumuzun uqte-birinin 14 yagln
altlnda olmasl, her y ~ ortalama
l
700 bin
gencin daha iggucu piyasaslna katllarak
ig bulrna talebi ile araylglara girecegi
gerqegini onumuze koymaktad~r.
Kargl k a r ~ l ~oldugumuz
a
t a b l o ~ uiyi
degerlendirrnek
iqin
kavram
kargagaslndan
kaynaklanan
bir
sorunumuza aqtkllk kazand~rrnakta
fayda vardlr. "lgsizlik" ve "lstihdam"
kavrarr~lar~zaman zaman birbirlerinin
yerine kullanllmakta ve yan~lg~lara
yo1
aqmaktad~rlar. lgsizlik oranl, istihdam
sorununun bir bolumudur, kesitidir veya
gostergelerinden
birisidir.
Hiq
istenmeyen en son noktayl gosterir
Oysa qal~ganlar~nbir bolumu gizli
igsizdir. Bir bolumu ucret gelirlerinden
memnun degildir. Bir bolumunun de ig
tatmini yoktur. Yani istihdam ediliyor
gorunenlerden bir bolurnu "Marjinal
qallganiar" olarak degerlendirilmelidirler.
Cunku her an iglerinden ayrlimalarl ve
igsizlere kat~lrnalar~
sozkonusu olabilir.
B~ qerGevede iSsizlerin durumunu
iiq grupta gozden geqirelim:
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i) Herhangi
Bir
i~te
Cal~~maktayken
i ~ i nKaybedenler
i
Bu grupta yer alanlar, ekonomik
bunallrn donemlerinde b a z ~igletrrIelerit7
kapanmas~ veya iglerini daraltmalarl
nedeniyle igsiz kalmaktad~rlar. 2001
ekonomik krizi sonucu veya ozellegtirrne
qallgmalarl sonucu igten q~kartllanlarbu
grupta yer almaktadlr.
ii) Aktif
Nufus
Grubunda
Bulunmakla Beraber Herhangi Bir
igyerinde
Gallsma
Sans1
Bulunmayan,ar
Bu kigiler genellikle kendilerine
ihtiyaq duyulan igletmelerden haberdar
olmad~klarliqin ya da piyasanln talep
ettigi nitelikler kendilerinde bulunmadlgl
iqin qallgma gansl bulamam~gkigilerdir.
Genellikle egitirnleri yetersiz, vaslfslz
kigilerdir.
iii) Onumuzdeki Birkacj YII icjinde
Aktif Nufusa Katllacak ve jSsiz
Kalacak Olanlar
Henuz qocuk veya genq yagta olan,
ancak birkaq y ~ liqinde aktif nljfus
grubuna
girecek
elan
pekqok
vatandaglrnlz iggucufazlasl ordusuna
katllacak ve genq igsizler olarak en
onemli ve en sorunlu i~sizlergrubunu
daha da bijyuteceklerdir.
Ulkemizde, iggijcu arzl ve iggucu
talebi ylllar itibarlyla kargllagtlr,llrsa
herzaman daha fazla
iggucu
oldugu ve son donernde bu fazlallgln
daha da arttlgl soylenebilir. Klsaca,
iggucu f a z l a l ~ g ~eritecek
n~
yeni istihdam
,
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alanlarl yaratrlamamaktadlr ve makas
gierek aqrlmaktadlr. bu durum yaplsal bir
sorunumuzdur~.
[Jlkemizde ucret tespitlerinin genel
bazda uq ana grupta toplandrg~n~
soyleyebiliriz. Ilk olarak, asgari ucreti
gormekteyiz.
C a l ~ g a n l a ~ ~ nbuyijk
qogunlugunu olugturan asgari ucretlilerin
uret tespiti bir komisyon taraflndan
yaprlmaktad~r. lkinci olarak kamu
qallganlarlnln ucretlerini siyasi irade
belirlemektedir. Memurlar~n maaglar~
katsayr ve gosterge sistemine gore
belirlenmektedir.
Durumlarl
malumunuzdur. Cunku memurlar etkili
bi r
gekilde
seslerini
duyuramamaktadrrlar. Kamu kesiminde
qallganlar daha
igqi statusunde
ganslrd~rlar. Sendikal orgutlenme,
siyasal alanda bask1 yaparak kamu
kesiminde qal~ganigqilere hukumetlerin
memurlara gore qok daha comert
davranmaslnl saglamlgtrr. Anacak sonra
da deginecegimiz gibi siyasi iradenin
keyfi takdirleri kamu kesirrlinde sistemi
t~kanmanoktas~nagetirmigtir.
Cunku bugunlerde ozellikle IMF
taraflndan dile getirilen ve hukumete
telkin edilmeye qal~grlanbir dugunceyle,
kamu kesimi igqilerinin bir bolumunun
igten qlkartrlmasl veya istekleri drglnda
emekliye sevkleri soz konusudur.
Ucret tespitinde uquncu grup, ozel
sektore ait sigortall ve sendikalr igqi
~alr9trranigyerleri ve qalrganlarrdrr. Bu
5

6

igyerlerinde ucretler toplu pazarl~k
yoluyla tespit edilmektedir. Ozel
sektorun yaplsr ve piyasa kogullarl
ucretlerin daha gerqekqi tespitine yo1
aqmaktad ~ r .
Ucret tespit yontemleri aqlslndan uq
gruba ay~rd~grrnlz
sistemlerin gosterdigi
pek qok farkl~l~klar
yanlnda hepsinde
ozellik,
ucretlerin
gorulen
ortak
verimlilik
tespitinde
uretim
ve
faktorlerinin
geregi gibi
dikkate
allnmamalar~dlr.
T ~ SDiizenimizin Gorunumu
Sigortall ve sendikalr olarak
qallganlarrn iggucu piyasamlzda oranr ve
onemi konusunda bazl rakamlar fikir
verebiIir.UIkemizde sigortal~ igqiler
toplam iggucu arzlnln % 20'sini
olugturmaktad~r. Sendikall ve TIS
kapsamlnda olanlar da % 7.5-8 gibi bir
orana sahiptir. Yani % 1O'a bile
ulagamayan bir oran soz konusudur6.
Dolay~slylaoran olarak kuquk bir kesimi
TIS
sistemimizdeki
ilgilendiren
aksakllklarln onemini kabul etmekle
beraber bunlar~n drglnda onemli
sorunlarln varl~glna dikkat etmeliyiz.
iggucu piyasamrz~ngenel sorunlar~ ml
bu kesimin sorunlar~na neden oluyor?
Yoksa bu kesimin sorunlarr ml iggijcu
piyasaslnln sorunlarlnl besliyor? Yani
sebep-sonuq
iligkisi
qok
iyi
irdelenmelidir. Ornek vermek gerekirse
kaqak-sigortasrz-sendikas~z
igqi
qalr~trrtlmast haksrz rekabet nedeniyle

t I S K , "Ucret sistemimiz, Sorunlar~ve Cdzijm dnerileri Semineri", 16-17 K a s ~ m1994, istanbul, s. 71.
fISK, Ucret Sisternimiz..., s. 58.
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zarar gordugu halde bu konunun
qozumu
yani
enflasyon
oranlnl
dugurmek TIS taraflnln qozebilecegi bir
konu degildir. Ancak taraflar bunun
olumsuz sonuqlarlndan kendilerini
kurtarabilmek
iqin
kargr
tarafa
yuklenmektedirler. Bu sorun qozulmeden
sagllkll igleyen bir toplu pazarllk sistemi
Cunku
saglanan
olugturulamaz.
dengeler klsa surede bozulmaktadlr.

toplu ig sozlegmesi yapma agamaslnda
engeller qlkarmaktadrr. Cunku emsal
tegkil etmektedir. Diger yandan kaqak
igqi qallgtlrmanln nedenlerinden biri de
bazl igyerlerinde ve sektorlerde sigortallsendikal~ igqi qalrgtlrmanln iggucu
maliyetini qok arttlrmasldlr. Klsacasl
konuyu toparlamaya q a l ~ y r s a m , TIS
sistemirr~izin kargl karglya oldugu
sorunlar dlgsal etkenler ve sistemin
kendi iq bunyesindeki sorunlar olarak
ikiye ayrllabilir. Sozgelimi enflasyon, ulke
ekonomisinin genel sorunu olan bir
dlgsal etken olarak TIS sistemirnizi qok
olumsuz etkilemektedir.

iii) C ~ p l a k ucret dlglndaki sosyal
odeme ve yan odeme kalemleri saylca
qok artmlgtlr. Bunlarln toplam ucret geliri
iqindeki pay1 % 65 orana ulagmrgtlr. Bu
dururn ucretin verimlilik ve uretirn gibi
kriterlerle iligkilendirilmesine imkan
vermemektedir.

Ekonorninin daralrna donemlerinde,
kriz donemlerinde yaganan slklntrlar,
bunun sonunda igten qlkarmalar TIS
sistemirnizi etkileyen dlgsal etkenlerdir
I$gucu verimliliginin duguk olmasl
sadece TiS sistemindeki qallganlarln
sorunu degildir. Genel bir sorundur. Bu
konuda 'Ikemiz 'aman i ~ i n d egeriye
gitmektedir7.

iv) ljcretler uzerindeki vergi yuku qok
aglrdlr, Turkiye,de toplam gelir vergisinin
yarlslndan fazlasl ucretliler taraflndan
odenmektedirs, iSgucurnaliyetinin
onemli bir bollmu,
qallganlarln cebine
girmeyen
bu kesintilerden olugmaktadlr,

i) Callgma mevzuatlmlz ekonomik
konjonkture kolayca uyum saglayacak
esneklige sahip degildir.

v) TIS taraflarl ortak qlkarlarlnl ve
ortak
zararlarlnl
geregi
gibi
degerlendirememektedirler. Birbirlerinin
sorununu tam olarak bilmemekte ve
kargl
tarafa
bazen
guvensizlik
duymaktad~rlar.Bu durum karglllkl~
olarak
yeterli
bilgilendirme
yapllmamaslndan kaynaklanmaktadlr.

ii) TIS gorugrnelerinde enflasyon
nedeniyle ortaya qlkan reel gelir
kayblnln telafisi h a k l ~olarak on plana
qlkmaktadlr. Her iki taraf da bundan

vi) Karnuya ait bazl igyerlerinde ve
ozellikle
KlT'lerde igqi ucretlerinin
goreceli olarak yuksek oldugu ve
buralarda gereginden fazla kiginin

Ekonomimizin genel sorunlarl ve
iggucu piyasamlzln yaplsal sorunlarl ve
daglnlkllgl yanlnda TIS duzenimizin
kendine ozgu sorunlarl da bilinmektedir.

7
8
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istihdam edildigi bir gergektir. Bunun
nedeni kamu kesiminde ucretlerin
belirlenmesinde, kabul edilebilir higbir
olqu kullan~lmadan tamamen siyasi
duguncelere ve hesaplara dayall idari
tasarruflardlr. Bunun sonucunda ortaya
qlkan tabloyu uzulerek gormekteyiz.
Sonu~larlna da katlanmak z o r u n d a ~ l z
S o s ~ a l devlet a n l a ~ l ~ l n l nucretlere
Yanslrnas1, ekonomik gergeklerden,
qal~gmah a y a t ~ n ~sorunlarlndan
n
kopuk,
populist yaklag~mlarlasaglanamaz.

IllBUNALIMDAN
ClKlSTA
NELERE D~KKATED~LMEL~D~R?

2002 Y~llndan Beklentiler
Gercjekcji Olmal~dlr.
Bunal~mdan g l k ~ g iqin yaplsal
degigimin zorunlu oldugunu hemen
herkes . kabul etmektedir. Bunun iqin
gerekli olan yap~sal reformlar~ Turkiye
yeterli h ~ z l aolmasa da gergeklegtirmeye
qal~gmaktad~r. Ancak
uzulerek
belirtmeliyim ki 2000 ve 2001 y~llnda
yaprlan yap~sal reforrnlar~n gogu AB
veya IMF zorlamalar~yla yapllmlgt~r.
Siyasal kadrolar~m~z
bu reformlar igin
cesaret ve samimiyeti
gereken kararl~l~k,
gosterememiglerdir.

Klsaca, Turkiye yoluna IMF ile
devam etmek mecburiyetindedir, Bu da
yeni stand-by anlagmalarlnln tavizsiz
uygulanmasl demektir, idari yapIda

Cegitli
nedenlerle
IMF
ile
anlagmazl~klar yaganlr ve d ~ gkaynak
saglanamaz ise, butqe finansman~ndaiq
borqlanmaya
gidilecek
ve
faiz
harcamalar~ patlak verecektir. D I ~
kaynaklar bu ag~dan bir rahatlama
getirse de, neticede bir borglanma yuku
getirecektir. Bu da qok ciddi bir kur riski
ile
k a r g ~ karglya
olacag~m~zln
gostergesidir. Klsacas~, 2002 y~11

2002 ylllnda makro ekonomik
dengelerin saglanmas~Turkiye iqin 2000
Sadi

ve 2001 y~l~ndakindendaha kolay
olmayacakt~r. Cunku kamu dengesi
gozden geqirildiginde, d ~ g destek
olmadlgl takdirde makro ekonomik
dengelerin
kurulamayacag~
anlagr lmaktadlrg.

yap~lacak, kamu
kesimi
reform
kuqultulecek, finansal kesim daha
sagllkll hale getirilecektir. Butun bunlar~n
yap~labilmesi toplumsal uzlagman~n
saglanmas~na baglrdlr. Odeyecegimiz
toplumsal faturanrn a g ~ olacagln~
r
bizzat
ekonomi yonetimi ifade etmektedir. Bu
durumda toplumsal uzlagman~n ve
ozellikle gallgma hayat~mlzrntaraflar~
aras~ndauzlagmanln saglanmasl kolay
olmayacaktrr. Bununla beraber 2002
y ~ l ~ n d a nbaglayarak toplumun tum
kesimlerinin daha sorumlu davranmas~
ve yeni fedakarl~klara razl olmalarl
kaq~n~lmaz
hale gelmigtir. Aksi halde
Arjantin ornegi Turkiye'de de yaganabilir.

S o r u n l a r ~ m ~bu
z ~gekilde ozetlemeye
qal~gtlktan sonra qozum onerileri
konusundaki
duguncelerimi
de
gruplandlrarak a q klamaya
~
qalrgacag~m.

9

-
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bunal~mdan hemen qlkrlan ve butun
sorunlarrn qozulebildigi bir yll olma
ganslna sahip degildir.
Ekonominin Genel Y a p ~ si ~ i n d e
istihdam
Sorunu
i ~ i n Neler
Yap~lrnal~drr?
lstihdam artlgl saglamanln ve yeni
istihdam olanaklarl yaratmanln saglrkll
ve surekli yolu olarak, uretimi, yatlrlmlarr
ve ihracatl arttrrmak temel dugunce
olmalrdlr. Cunku gu anda ekonomimizin
genel yaplslnln istihdam konusunu
ilgilendiren en onemli sorunu uretim
yetersizligidir. Zaten varolan bu sorun
son ekonomik krizle daha da artmlgtlr.
Toplam
arz,
toplam
talebi
karg~layamamaktadt~r.
Makas da giderek
aqllmaktad~r. Bu nedenle
makro
ekonomik politikalarln odak noktaslna
"istihdam" konusu ve bu konudaki
amaqlar yerlegtirilmelidtir. Bunalrmr
agma agamaslnda, once kapanan
igyerlerinin tekrar faaliyete geqirilmesi ve
eski istihdam duzeyine ulagllmasl temel
sonra yani
hedef olmalrdlr. Daha
istihdam olanaklarlnln yaratrlmasl
dugunulmelidir. Surkeli izlenecek ve
geligtirilecek bir "Ulusal lstihdam
Stratejisi"
olugturulmal~d~r. Ulusal
lstihdam Stratejisinin temel hedefi tam
istihdam diizeyine ulagmak olmalldlr.
Istihdaml arttlrmanln en etkili yolu yeni
iglerin yaratllmaslna yonelik yatirlmlarln
yapllmasl ve surdurulebilir bir ekonomik
buyumenin saglanmasldlr.

- Ekonomi politikalarlnln temel
amacl bireylerin refahlnl arttlrmaktlr. Bu

temel amaca ekonomik buyume ve onun
saglayacagl istihdam artlgl ile ulagllabilir.
Bunlarr saglamak iqin kullan~lacak
araqlar ise faiz hadlerinin, enflasyon
oranlnln ve doviz kurlarlnln kontroludur.

-

Burada en qok dikkat edilmesi
gereken nokta k ~ s ave uzun vadeli
q~karlanrnlzlndengelenmesidir. Bir diger
deyigle uzun vadede arzulad~glmlz
sonuqlarln allnabilmesi iqin klsa vadede
bazr olumsuzluklarr ve fedakarllklarl
goze alma zorunlulugudur. Ornek
vermek gerekirse, yaplsal uyum
programlarr klsa vadede igsiz sayrslnl
arttlrabilir. Tarlmsal desteklemenin
azaltllmasl,
ozellegtirme,
kamu
harcamalarlnrn
klsllmasl,
kamu
kesiminin kuqulmesi igsizligi arttlracaktlr.
lgini kaybedenler klsa surede kendi
baglarlna
i9
imkanlarl
yaratamayacaklardlr. Ancak yaplsal
uyum
programlarlnr
gerqeklegtiremezsek
uzun vadede
durum daha kotu olacaktlr.
Bir diger ornek olarak enflasyonu ele
alacak olursak, duguk buyume hlzr,
fakirlik, gelir dagrllmrnln bozulmasl gibi
olumsuzluklara yo1 aqtlgr iqin enflasyonla
kaqlnllrnazd~r. Ancak
mucadele
mijcadele
politikalarl
enflasyonla
istihdam~ olumsuz etkileyerek yeni
igsizler yaratabilir. igte bu nedenle para
ve maliye politikalarl bir program
butunlugu iqinde uygulanmal~d~r.Bir
bagka ifadeyle igsizlikle mucadele ile
enflasyonla mucadele programlarl
araslnda
kopukluk
olmamall,
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koordinasyon saglanmalrdrr. Bir denge
kurularak alternatif maliyetlerin optimum
bilegkesi bulunmal~d~r.
Yani enflasyon
kontrollu bir gekilde, istihdam azalrgrna
yo1 aqmayacak gekilde dugurulmelidir.

-

lstihdam artrgr hiq kugkusuz,
igsizligi, fakirligi ve sosyal d~glanmay~
onlemenin en etkin yoludur. lstihdam,
ekonomik buyume ve sosyal koruma,
sosyal refah devletinin vazgeqilmez
unsurlar~d~r.
Ancak her uq hedefe iligkin
politikalar
birlikte
tasarlanmalrdrr.
Sadece ekonomik buyume tek bagrna
herkese iyi igler ve yuksek gelir
saglayamaz.
Ekonomik
buyumeartrgr
ile
birlikte
verimlilik
gerqeklegmelidir. Ulkemizin ihtiyac~
mevcut istihdam duzeyi ile daha qok
uretmek ve giderek iiretim ve istihdam
potansiyelini genigletmektir. Verimlilik
artqi
sadece
personel
sayislnr
azaltmakla
saglanamaz.
Gerqek
verimlilik art~gr, uretimin istihdamdan
daha h i z l ~artmaslyla saglan~r.Verirr~lilik
artt~rrl~rkenonce ucret d~gr maliyet
kalemlerinde tasarruf saglanmalrdrr.
Boylece hem ureticinin maliyeti duger.
Hem de iq talep canlanir. Cunku ucret
sadece bir maliyet unsuru degildir.
Durgunlugun atlat~lrnas~ndaonemli
fonksiyonu
olan
efektif
talebin
arttrrrlmasrnda etkin bir unsurdur.

- Enflasyon oraninln mutlaka
dugurulmesi gerekmektedir. Bu temel
sorun
qozulmeden
dengeler
10
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kurulamayacaktrr. lqinde bulundugumuz
ekonomik
kogullarda
enflasyonun
sadece talebi k~smakla dugemeyecegi
uzerinde
hemfikir
olundugunu
san~yorum. Cunku talebi kisman~n
s ~ n ~ r l a r ~ ulagrlm~gt~r.
na
Bu durumda,
uretimin yetersiz olmasrnrn iki ana
nedeni on plana qrkmaktadrr. Verimlilik
duguklugu ve rant ekonomisinin
cazibesi. Uretimi ve toplam arzl
att~rabilmek iqin rant ekonomisinin
cazibesini k ~ r m a k ve once, mevcut
uretim faktorlerinin daha verimli
kullanilmasrni saglamak ve daha sonra
da yeni uretim faktorlerini devreye s
okmak zorunludur. enflasyona hemen
her kesimden tepkiler olmasrna ragmen
enflasyon
bir
tur
dugmemekte,
dugurulememektedir. S a n i r ~ m bunun
onemli bir nedeni, enflasyonun b a z ~
siyasi qevrelerce, kalkrnman~n bedeli
veya daha dogrusu kalk~nmanrn
finansman~n~n bedeli olarak ileri
surulmesidirlo.
Bu duguncenin dogru olmadrgr
aqlkqa ifade edilmelidir. Ancak hemen
tekrar
belirteyim
ki
enflasyonla
mucadele, istihdam politikalarindan ayrl
ve kopuk dugunulmemelidir.

- Nufus art19 oraninrn dugurulmesi,
sonuqlar~ ancak
uzun
vadede
al~nabilecek olmas~na ragmen mutlaka
lsrarla uzerinde durmamrz gereken bir
konudur. Cunku buyiik fedakarlrklarla
gerqeklegtirilebilen
reel
ukret
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indirimlerinden sona, istihdamda kayda
deger bir art19 saglanamamaktadlr. Reel
diigmesinin
talebin
ucretlerin
dizginlenmesi yoluyla enflasyonu k~smen
kontrol altrnda tutabilme gibi olumlu
sonuqlar~ olmugsa da buna k a r g ~ n
olumsuz bir sonuq da ortaya q~km~gtlr.
Ucret ve maag gelirlerinin milli gelir
iqindeki pay1 dugmugtur. Bu tespitle
aq~klamaya qallgtlglm husus, ucret
y a p ~ s ~ n d a y a p ~ l m a s ~ gereken
duzenlemelerin sadece reel ucretlerin
azalt~lmas~ylasaglanamayacak kadar
karmag~kolugudur. Nufus art19 oranlnln
yuksekligi ve buna ek olarak iq ve d ~ g
goqler
reel ucret azalmasl
ile
saglanabilecek iggucu talebi artrglnl qok
fazlasl ile yutacak-dolduracak boyuttadlr.
Dolaylsryla nufus artrg~ klsa ve uzun
donemde her zaman iqin dikkate
allnmas~gereken bir faktordur.

-

[Jlkemizdeki vergi adaletsizligi
bilinmektedir. Ucretler uzerindeki vergi
yukunun aglrllgl istihdam uzerinde
dogrudan ve dolay1 olarak olumsuz
etkiler yapmaktadlr. Dogrudan etki,
igverenlerimiz a q ~ s ~ n d a n iggucu
maliyetini artt~rmaslnedeniyle yeni igqi
almayl guqlegtirmek geklinde karglm~za
q~kmaktad~r.
Dolay11etki ise sendikalarrn
sosyal ve yan odeme kalemleri talepleri
nedeniyle ucret yaprslnln giderek
bozulmas~ ve toplu paz arlrklar~n
zorlagmas~
geklinde
karglmlza
qlkmaktad~r. Bu nedenle ucretler

uzerindeki
vergi
yuku
mutlaka
azaltllmal~dlr.Verginin tabana yay~lmas~
zorunludurll. Bunun bugune kadar
y a p ~ l a m a m ~ golmasl teknik olarak
gerqeklegtirilemeyeceginden
degil,
siyasal riskinden oturudur. Sonuqta bu
durumdan ulkenin tam am^, butun
qallgma hayatl zarar gormektedir. Siyasi
irade, gereken cesaret ve kararllllg~
biran once gostermelidir. Ekonominin
rekabet ganslnln ve istihdam yaratma
kabiliyetinin arttlr~lmasl iqin istihdam
dl91
iggucu
uzerindeki
ucret
maliyetlerinin ve sosyal yuklerin
azaltllmasl saglanrnal~d~r.
2002 y ~ l ~ n d a
geqerli olmak uzere igsizlik sigortasl
primlerinde indirime gidilecektirl2. Ancak
SSK prim oranlarlnln taban ve tavan
miktarlarlnln tespitinde izlenen yontem
igverenlerin h a k l ~gikayetlerine neden
olmaya devam etmektedirls.

-

Kaylt dl91 ekonominin istihdam
uzerindeki olumsuz etkileri ortadadlr.
lgverenler aqls~ndan degerlendirilirse
hakslz rekabet durust igverenleri
hlrpalamaktadlr. C,!lganlar
ise, kotu
kogullarda, qok duguk ucretlerle
sigortas~z yani sosyal guvenceden
yoksun qallgmaktadlrlar. Devlet vergi
kaybrna ugramakta, SSK ve dolaylslyla
sosyal guvenlik sistemi qokmektedir.
Kaylt dl91 ekonominin kontrolunde
sadece ceza tedbirlerinin yeterli
olmayacag~ k a n l s ~ n d a y ~ m . Durust
igverenin korunmasl, tegvikler ve vergi

71
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kolayllklarl
yoluyla
saglanmalldlr.
Sendikalar,
sigortaslz-kaqak
igqi
qallgtlran igyerlerinin takibini asli
gorevleri araslnda benimsemelidirler.

- Kaynaklarln tahsisinde oncelik
verimli istihdama verilmelidir. Emek
verimliligi duguk sektorlerin ulusal gelir
iqindeki paylari dugurulmelidir. Bu
sektorler yerlerini yuksek katma deger
yaratan sanayi dallarlna blrakmal~d~r.
Bazi sektorlerde aglrl tegvikler at11
kapasite yaratmlg ve kaynak israf~nayo1
a q m ~ g t ~ r Tekstil
.
sektorunde bunun
ornekleri qoktur. Bu gibi hatalardan ders
allnmall ve bunlar tekrarlanmarnal~d~r.
- Egitim, verimli uretimin, kaliteli
uretimin anahtar~d~r.
[Jlkemiz her alanda
daha
~ o k uretmek
zorundad~r.
Globallegme surecinde Avrupa Birligi'ne
girme agamas~ndadaha qok uretirken
rekabet ganslmlzln olabilmesi iqin ucuz
ama ayni zamanda rekabet edebilecek
kalitede uretim yapma zorunlulugu
vard~r. Bu da qagdag teknolojinin
kullanlmini gerektirmektedir. Cagdag
teknolojiyi ise ancak iyi egitilmig, qok
nitelikli iggucu kullanabilir. Dig sermaye
yabancl
yatlrlmlardan,
yeni
ve
teknolojiden istihdam sorununa qozum
bekliyorsak, igsizlerimizi mutlaka meslek
sahibi, ara eleman, yetigmig eleman
yapmak zorundayrz. Esasen niteliksiz
elemanlarln qok slk ig degigtirmeleri, bir
igyerine girigleri ve qklglarl araslndaki
surenin qok klsa olmasl, uzmanlagmayl
zorlagt~rmakta,dolaylslyla verimliligi ve
14
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ijretimi
olumsuz
etkilemektedirl4.
Teknolojik geligmeler ve bilgi toplumuna
geqig, uretimde egitim duzeyi yuksek,
qoklu beceriye sahip, taklm qallgmastna
yatkln,
yaratlci,
degigen
uretim
teknolojilerine ~ a b u kuyum saglayan
nitelikli iggucu gerektirmektedir. Bilgili ve
becerili insan sermayesi, teknoloji
qaglnda fiziksel sermayeden daha
onemli hale gelmigtir. Bugun iyi egitilmig
genqlerimiz vard~r.Ancak bunlarrn bir
k ~ s m l , egitimlerine
uygun
igler
bulamadlklarr iqin ya vaslflarinln altrnda
iglerde qallgmaya razl olmakta veya
geligmig ulkelere goq etmektedirler.
Ayrlca gunumuzde h u l a degigen
teknoloji ve bilgilerin eskime suresinin
kls almasl, egitimi yagam boyu suren bir
olgu haline getirmigtir.
Egitim sistemimizin ve ozellikle
mesleki egitim sisteminin degigen bilgi
toplumunun ihtiyaqlarlna cevap verecek
gekilde geligtirilmesi gerekmektedir.
Bunun iqin egitim sistemi ile istihdam
arasindaki iligki gijqlendirilmeli, egitim ve
mesleki egitime yaprlacak yatlrlmlar
arttrrllmalldlr. Ancak
bu gekilde
qallganlarln ve igletmelerin degigime
uyum yetenekleri guqlendirilebilir.

-

Ekonomimizin uzun vadeli
politikalarl dugunulurken, d ~ gekonomik
iligkilerimiz de dikkate alrnd~grnda
istqihdam aqlslndan uq konunun her
tutulmasl
zaman
goz
onunde
gerekmektedir.
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saglanmalld~r. Kuquk ve orta olqekli
i~letmelerin onemli bir bolumu yan
sanayide
faaliyet
gostermektedir.
Ulkemizde
yan
sanayi
mutlaka
geligtirilmelidir.
Bu konuda hem
hukumetler hem de buyuk ijreticiler yan
sanayicilere destek olmalldlr. Buyuk
ureticiler ozellikle teknoloji konusunda
yard~mcr olmalrdrrlar. Yan sanayi
geligmedikqe dlga baglmlrlrk artacak ve
yarat~labilecek istihdam kaynaklarr
kaybolacaktrrls.

i) Ulkemizde istihdam edilenlerin
buyuk bir bolumu tarlm sektorunde
istihdam edilmektedir. son ylllarda bazl
tarlmsal urunlerin uretiminin dugmesi,
kendine yeterli yedi ulkeden birisi olan
Turkiye'yi d l ~ a r l d a ntarlm urunleri ithal
eder durumu getirmigtir. Alt sektorlerden
hayvancrllgln durumu et ve urunleri
fiyatlarrndan bellidir. Bijyuk potansiyeli
olan ulke bazl tarlmsal urunler aqlsrndan
varllk iqinde yokluk qekmektedir. Tarrm
kesimi alt sektorleriyle beraber her
zaman desteklenmelidir. Tarrma dayalr
sanayi
kollar~ GAP
projesinin
ilerlemesiyle buyuk istihdam potansiyeli
yaratabilir. Tarrm sektorundeki at11
i~gucunun
verimli
istihdama
donugturulmesi onumuzdeki 10 yrlda
daha qok onem kazanacaktlr. Dunya
uzerinde
halen
aqlr k
slnrrrnda
milyonlarca
insan
bulunmaktadrr.
Onumuzdeki 20 yrl boyunca 1,5 milyar
yeni nufus a r t ~ golacagl
~
dusiinulurse
tar~msal urunlere olan talebin qok
artacagi bellidir. Ulkemiz tarlmsal urunler
uretiminde ve ihracatlnda paylnl qok
arttlrabilecek potansiyele sahiptir.

iii) Kur politikalartnrn tespitinde ve
uygulanmaslnda elbette qegitli faktorler
rol oynamaktadlr. Ancak yatlrlmlar ve
dolaylsryla istihdam uzerinde ortaya
qlkabilen
riskler
qok
dikkatle
duzenlenmelidir. Enflasyon art151 kur
artr~larlnrn uzerinde
gerqeklegtigi
zaman, hammadde-igqilik-enerji ve
nakliye gibi girdi kalemleri maliyetleri
arttlrmaktadlr. Bir tek ithal girdiler varsa
bunlar~n fiyatlarl daha az oranda
artmaktadlr. Bu durumda, ithalat cazip
hale gelmektedir. Turkiye birqok urunde
dunya piyasalar~ndaki rekabet gucunu
kaybetme riskiyle kary karglyadlr.

ii) Kuquk ve orta olqekli i~letmeler
desteklenmelidir. Cunku bunlar yaprlarl
itibariyle geligmelere daha qabuk
kendilerini adapte edebilmektedirler.
Ancak bu tip igletmelerin onemli bir
sorunu teknoloji takibidir. Bu zorlugun
ag~lrnasl iqin bunlarln teknoloji takibini
birlikte yapabilmeleri, bu amaqla
ortakllklar kurabilmeleri tegvik edilerek
75

kjgucu Piyasas~nai l i ~ k i nOlarak
Neler Yap~lmal~d~r?

- lggucu piyasasrnda kamu
kesiminin agrrlrgl
bellidir. Kamu
qalrganlarr sayrca onemli bir toplama
sahiptir.
igqi-memur
ayrrmlndan
vazgeqilerek kamu hizmetlerinin ve
kamu hizmetlerinin tan~mr yeniden
yapllmalr, nitelikleri tespit edilmeli, bu
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kesimdeki personel gigkinligi azalt~lmall
ve gerqek bir iggucij piyasasl igletilmeliir.
Kamu kesimine eleman a l ~ m l a r siyasi
~
iktidarlara destek saglaman~n diyeti
olmaktan mutlaka qlkarllrnal~ ve bu
konuda butun siyasi partiler aynl tavr~
sergileyebi!;nelidirler. Kamu kesimindeki
ucret adaletsizligi giderilrneli ve devlet
personel
rejirr~i
yeniden
duzenlenmelidirl6. IVlemur sendikalar~
Kanununun yururluge girmesi ve
hukumetin qabalarl umit vericidir. Ancak
sonuclar~henuz uzaklardadlr.

-

Ucret artlglarrnln, uretirn ve
verimlilik artlglarrndan daha yuksek
oranda gerqeklegmesinin, enflasyonu
arttlrlcl, yatlrlm ve uretimi azaltlcr ve
d o l a y ~ s ~ y l aigsizligi arttlrlc~ etkileri
Dolayrs~yla
ucret
bilinmektedir.
art~glarlnda uretim
ve
verimlilik
artlglarlnln temel olqutler olarak
allnrnas~,hem kamu kesiminde hem de
ozel kesimde kabul edilrnelidir. Ancak
bunun saglanmasl elbette enflasyonun
kabul edilebilir oranlara qekilrnesiyle
mumkundur. Daha once de degindigimiz
gibi bunlar bir butunluk iqinde
degerlendirilmelidir.

Mevzuat~mrzda yeni duzenlemeler
yap~llrken igsizlik sigortas~,ig guvencesi
ve kldem tazminatl bir butun olarak
dugunulrnelidir.
Cal~gma
birlikte
hayat~nda qegitli aq~lardan esneklik
saglanrnas~ mutlaka onemle uzerinde
durulmasl gereken bir konudur. Ancak
butun bunlar belli olqulerde b a z ~krizlerin
agllmaslnda yarar saglayabilirler. Sorunu
bir miktar hafifletebilirler. Ancak kokten
qozemezler. Temel
sorunumuzun
uretimi artt~rmak,yeni istihdam alanlarln~
h~zladevreye sokmak dlg~ndaesastan
qozumu yoktur.

T ~ SDiizenimize i l i ~ k i nOlarak
Yap~lmas~
Gerekenler

-

Avrupa Toplulugu ulkelerindeki
qal~gma hayat~na i l i ~ k i n geligmeler
dikkate alrnarak qallgrna mevzuatrm~z
gozden geqirilmeli ve ekonornik
konjonkture
daha
kolay
uyum
gosterecek esneklige kavugturulmal~d~r.
Taraflar toplu ig sozlegmelerine daha
esnek qal~gma hukumleri koymaya
gayret etmelidirler. Ancak tekrar
ki esneklik, yeni ig
uzerinde durrnal~y~rn
alanlar~ yaratmaktan qok, ekonornik

-

Gerek kamu kesirninde gerekse
ozel kesimde ucret politikalarlnln temel
arnacr urun maliyeti iqinde ucretin paylnl
dugurrnek olmalldlr. Yoksa reel ucretleri
olabildigince dugurmek olrnamal~dlr.
Ucretlerin verimlilik artlgl ve uretimle
iligkilendirilebilrnesi iqin ucretler kolay
anlag~labilirve kolay hesaplanabilir bir
yaplya kavugturulrnal~drr.
16

- lgsizlik sigortasl uygulamas~na
baglanmas~, istihdam
guvencesi
yasaslnln q~kart~lmasl,
yeni istihdam
alanlarl yaratmaz. Bunlar igsizligin
sonu~larrnakargl koruyucu tedbirlerdir.
Elbette son derece onemlidirler. Ancak
as11 sorunumuz yeni istihdam alanlarl
yarat~lmasrd~r.

ISVEREN, Nisan 1995, s. 11.
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daralma donemlerinde ~allganlarln
olan ig giivencesini iyi dengeleyecek
iglerini kaybetmelerini onleme veya
politikalar~ngeligtirilmesi mecburiyetidir.
azaltma yonundeki yararl aglr basan bir
Oncelikle her konunun ~ozumunu
uygulamadlr. Mevzuatrm~zdaesneklegyasalardan beklemek allgkanllglndan
meden
soz
edilirken
bunun
vazge~meliyiz. Onemli olan taraflarln
kuralsrzlagt~rmageklinde anlagllmasl ve
anlagmasld~r.Cunku ~ a l l g m ahayatlnda
uygulanmasl ~ o kyanl~g ve zararl~
her zaman i ~ i yasalarla
n
duzenlenmemig
olabilir. Bu yanlrga dugmemek i ~ i nslkl
qkabilir. Hatta
olan konular karg~m~za
slkl sarllmamlz gereken ilke sosyal
bazen igin niteliginden kaynaklanan
M e v z u a t ~ m ~ z ~ n gekilde bazen de i g ~ i n i n istekleri
devlet
ilkesidir.
~agdaglagtlrllmas~
ve ~ a l l g m ahayatlnda
dogrultusunda
yasaya
uymayan
esneklik
saglanmasl
~ a b a l a r ~ n d a , uygulamalar gorulebilmektedir. Cok
fonksiyonunu
yitirmig
kurumlarln
kargllagllan bir ornek, iki tatil aras~ndabir
ay~klanmas~ylaige baglanabilir. Ornek
gun veya yarrm gunluk ~ a l ~ g m a
verecek olursam, kantin a ~ ~ l m a s ~ n a oldugunda, tatilin bolunmemesi i ~ i n ,
iligkin 22. madde, zarar karglllgl kesinti
ig~iler~allgrnalar~
gereken bir veya yarlm
gunde qal~gmasaatleri dlg~nda~allgarak
ile ilgili 31. madde hemen hemen hi^
veya tatil gunu ~ a l ~ g a r abu
k sureyi telafi
uygulanmamaktadlr.
Daha
sonra
etmektedirler. b r a f l a r anlagt~klar~i ~ i n
zorunluluguna
iligkin
istihdam
konu yarglya intikal etmemektedirla.
yukumlulukler hafifletilebilir. Ozellikle
Esneklikle ilgili duzenlemeler yasa'dan
igletmede istihdam edilen personel
ziyade
toplu
ig
sozlegmeleriyle
sayrsl
arttrk~a,
igletme
duzenlenmelidir. Zaten uygulanmakta
yukumluluklerinden a z a l ~ gsaglayan
~
bir
olan esneklik orneklerinden yola
sisteme ge~ilmesiigverenler aqslndan
~lkllabilir. Soz gelimi, haftal~k qallgma
ciddi bir tegvik unsuru olabilir. Esneklik
suresinin
ig
gunlerine
egit
ile ilgili en genig ~ a l ~ g miga sureleri ile
bolunmesinden vazge~ilerek azami
ilgili olabilecek gibi gorunmektedirl7.
gunluk
~ a l ~ g m asuresini agmamak
Yoksa ozellegtirme, tageronlagt~rma,
kaydlyla,
artrrllan
sijrelerdeki
q
kaqak ig~iligin yayg~nlagmas~nagoz
allgmalarln belirli bir zaman dilirrline
yumulmasl,
zorunlu
emeklilik
yayllmas~
saglanabilmelidir. Taraflar~n
uygulamalar~ esneklik kavram~ ile ve
anlagmas1 halinde bu tur ~al~gmalarln
~ a l l g m a hayatrmlzda esneklegmenin
fazla qal~gmakapsam~d ~ g ~ n dtutulmas~
a
saglanmasr amac~yla bagdagmayacak
yonunde bir yasal duzenleme taraflara
uygulamalardlr. Burada titizlikle uzerinde
anlagma zemini haz~rlayabilir. Buna
durmam~z gereken nokta, igletmelerin
benzer bir yasal duzenleme, fazla
ihtiyacl olan esneklik ile igqilerin ihtiyacl
~ a l ~ g m ucreti
a
yerine, i g ~ i n i n kabul
Tankut CENTEL, " Mevzuat C a g d a ~Olmazsa Olmaz", MERCEK, Ozel Say1 (Ocak 2002), s. 51.
18 h e r EYRENCI, TUHIS, s. 6, s. 1 (May~s2001 - Agustos 2001), s. 11.
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etmesi kaydlyla, fazla qallgma suresi
kadar izin verilebilmesi esaslnln
getirilmesi olabilir.

yonetime katllmak olamaz. Bilgilendirme
samimi ve yeterli olursa, kargll~kll
talepler daha makul olqulerde olacaktlr.

- TIS taraflarl ortak qlkarlarlnr ve
ortak
zararlarrnr
birlikte
degerlendirmelidirler. Ornek vermek
gerekirse enflasyonun sadece kendi
uzerlerindeki yukunu degil kargl taraf
uzerindeki yukunij de dugunmelidirler.
Endustri
iligkilerimizde,
taraflarln
birbirlerini anlayabilmelerinin
yolu
bilgilendirmedir. Bir igletmenin iq ve d ~ g
rekabette bagarll~ olmaslnln yollarr
taraflarca
beraber dugunulmelidir.
Rekabette bagarlll olmanrn tek ve en iyi
yolu her zaman dugijk ucretlerle ve
duguk maliyetle qall~makdegildir. Urun
kalitesini yukseltmenin yollarl beraberce
aranmalldlr. qalrganlarln yonetime
katrlma modelleri qok tartrgrldr. Gene de
tartlgllmakta. Ancak risk almadan

- Ucret zamlarlnrn belirlenmesinde
enflasyon oranr tek ve ana kriter
olmamalldlr.
- Sosyal odemeler - yan odemeler
say1 olarak, miktar olarak ve oran olarak
mutlaka azaltrlmal~d~r.
Vergi yuklerinin
azaltllmasr buna imkan saglayabilir.
Sonuq olarak,
bugun qegitli
qevrelerde "Bir Milli Ucret Politikasr"
ihtiyaclndan soz edilmektedir. Burada
kastedilen, ucretlerin belirlenmesinde
esas alinacak klstaslarda genel bir kabul
saglanrnas~dlr. Ulkenin
kalklnma
hedeflerini ve rekabet gucunu dikkate
alan, istihdaml daraltmayan bir ucret
politikas~genel amaclmlz olrnalld~r.

